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Had ~J: GI av 8TJtSI'\dakr(~ds',
Haderslev.

'- :. _~;~L',~l-()~;;.5::bTTf1'i i
li abold til lov nI' .140 af

•
iE!~~19,!4!!l!!!!!~·

Uad9I'tf'i)t~ed.lidl@jbe<lsr&d for ,3I'l1t.r-Ltnd., 8010 .rklarfl' be1'-
vel! pl ,.~$ter-Lln;jet IIOiClfl)lt"i.:tteembede, Yep. SOli ItJer at 8l'tbel

Gr.46 at .Iut.r-Lind" 1It3trlf.lv og aOiO •• ' nedeun:tlllate arlialer

- under forbebold at klrk~mln18terl.t8 øodkeodels. - vil .~r. 3t
trede.

•

z.!:!!.!n~!!!.!!!!! ,.!t,!!g!!,
at kortblsa , parcellerne 85.e4,4~5/aG,6;8/161 os 669/161 1

dl .... iUtlbed.

W~~!!_!!!Lt,!ll!n~. !Mh2!~s
~r~~l.rQG al lk~9 bøbYSles, å~ al _3btllel' beplaot•• slledes,

at ud~igt.n til klr&9u ~dø~i~t8,mljlartl~lit eller ".~Varen~••
li6~~om der Ikke ~ ara~leru. mi ~~.~tte•• ~ur••u~.sli.ato~~r,

bod~r.vo~a tl1 bibo~l~. eller oVb.varlna at ~~~ak~b.r eller 11~1.f
9j b-elllltl' &1& dltr p~ ar,hilitrae OJlIi:l...tt.8 tQl1ett'er.brlASebuulh PlJ1ø-

dlrtarme o.11~ •• ~pr~Jteb~$ •• beu.lnat~Ader •• oo beller lkke - m~i

aj~ren •• amt7&ke - 'r~n.tor.ator~t~tlon.r,t.l.tOD- eller t.le~~t-
mast-ar.

•

~or trødBlaiQO 7dt. ~er ingen .~.t.'nlni.
~~4~~~1.~..~!!••4 ~!ll,aqø_!~g~s
~iA:umie de pieu1aande .r(f~ltJr tl&cllnløtr.I'~8 .t 4. kirke11ge

.,n41'b.dar.t~~ft8r klrkemlQl~~.rl.t dal etter lu~b8Bt.' erk16rln,
tra tre .. ln,sDlitvat't all_rehe om ~pl.c.rl. at 'b7p1ngU' pi

pr.l1llttepr4aJordøA 0i 101l.l.1jieom .telve b.Yl~e~ll~.f.ltor du••,for 8l
af

vlJt D7S01n,_ra. skal b.~tto. til drltt.n/pr~øt.81rdea. Jorder,
tl1 brus tor ~r~.t.o .ller 1 4et b91e Qkal t3eae kirkel1,e torm'l.



• ,..l'tnl~b!JQliri\d.tt U~ lnd! ol'atlQt i:I<:tJ.it chll:1. d.klua'loA

u<2!!Q U.Jiltt tor Jl1ltnlgbe4a:ddit tllo1g17l1ll. pi eJeQ,4o 1l arti-

køl ru: ....6 at ,hltl1r··.l.Jladet .3uln og SOp .ed Op.,. l.ClI'. p.I'lod-

t$t n..at rJe tidl11tar. t10&17"t9 bJtttol!lul' OS 9I1dr. b7rlSn·,ovo.l'-

om bi4vlseø tl1 ~~~n4o~~~8 blad 1 tlQibogen.
?lt~hbal'att1s.n 1 bEtubol.j til dlJklu'tltlonc el" trel2Dltlfi,l-

AJI:'V••,t t;;t: U...j~rJln !J!:IirariJallr9:.ls as ';'ster Lla4., .op.
Klea.lil1tJdørlili bYer tor ølS.

LHtD.igbed.r:id"t tor ,fut.r-Lindat .op.den l5.decbr. 19;'•

•
unasrtltgn9de tar~~14tor Jeter-Lladet aOSB8 •• nl~,3d8r~d

ne:donstlenåe
~tte$t~r~r,.t/~'~ ~~irakrlv.r.\l~ør d.t .~.l.d.
luu11lSta "arl li•

~)!:!f;.t
Ha.'';: B:trcb ,,11,:' •
C li: :lr •.t...sæus sen. \kocl PoulsC').

C .:. I.J ~:C\';:~n;:j~!l.

C.LJd3rFlen.
E •.I.\. IIi:; oi"t o

H') II;., H r ni;· " '1 •

a (. 16071j7d•
D3'G' tiltrædJi3,at 1l ,rv-.-:l'cclde f'radnL 3sdJl~lDrat1on t1n:l,ysos

SOL ~l,jr\l1·l;ut: ..r!iiftellUI3 p'l ,·r-li. Jr. 4<J,0:3G8r !Ji{l.uet: .;Jcrlav O{:; sogn.

Kil:'·(~!i.li. i:;'(',H L::t,tl ;,1 3'.: ,j:.wl 195.LJ..
P.M.V"

.1<1.13 •
Ei. n -:Ir ToC,w.a.

J:!' •
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Tingbo~;(m for:

0sterlil1det artT'l.r .67
0sterlindet ejerlav

REG. NR . .201"
Anmelder:

Frcdni13snævnet for
Haderslev æntrstdskrcds ••

/- /).

Gebyrfri i h.t.lov

lIT.140 al 7/5 1937.

lrednlngødeklaratlon.

•

Undertegnede sognerid tor Jster-Lindøt koaaune erklærer
berved på kaamunens vegne som e~er af artlkel nr.i? at 0ater-
Llndet ejer1~v oS sogn, at nedenDlilvnte areal vl1 være at frede.

Ar.a1,t beskriv.s _lledesl
at kortblad , parcel 627/160 den udfor Øster-Llndet k1rke-

lård.dige mod øst bellisende parkeringsplads 1 bele kirkegirdens
udstr-ll::1tJlingmocS øst.

Bredn1nse~ bar følgende 1ndbo14a
Arealet ml lkke bebysges, det ml e~b.ller blplantes slledes,

at udsigten til k1rken ødelæsge8,~idlertldist eller vedvarende,
ligesam der ikke på arealet må opsættes skure,udaa1lssteder,
bOder,vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign ••
e3 beller ml der pi arealet ops~tteø '011etter,b~nøebU8.,pel.d1r-
farme o.lign.,.pr~~tebuse,benz1nøtandere.oi bel ler lkke - .ed
ejerens samtykke - transtormatorstationer,teleton- eller telegrat- :
master.

For fredningen 74e. der lnsen erstatntDs.
l:lognerldet er 1ndtorøtlet meeJ at denne 4eklantlon 'Ilden

udgift tor sognerAdet tlns11sea pl e~endaam.n art1k.l nr. 67 at
~.ter-Lindet e~.rlav oS .ogn med Op17kkend. prioritet _et 4.



tidligere t1ng11ate bøftelser og andre bn-der,lrforom ben-
v1.e. til e~eD4ommen. blad 1 tingbogen.

Pltaleber.tt1get 1 beDhold til deklarationen er fred-,

ningsDlltvnetfor Haderslev aatøricSsk.reda 08 øster-Lindet
eogns men1ghedsrid bver tor 81g.

0ster-L1ndet aogneråd,den 1.Deobr.. 1953.

J", Rindom.
C.Ped er san.

Cbr .Cbristcns3u. lJI.lluhrkal.
Tage P1hll:jær. RaSflUS laatthiese1,l.

Jørgr-,n Hansen.

Underskrevne formand tor 0ater-LlncSet sogneråd atteste-
rlr,at foranstlend. underskrivere uds~r det samled. sogn.-
rid.

d.u... l.Deobr. 1953. J .R1ndæn.
hind .'

Den af sogneråd·,;t ved udstedelse af foranstående
dcldaration fer etagne di:Jpos1tion gudkandes.

Haderslev am·i;sr13.d,dCL! 19.:marts 1954.

Pinbolt •

•



0sterltndet art Y IlT .67
0sterltndet ojerlav

REG. NR. ,2c)1 1- / J " '.....::
Anmelder:

]'redni"[3snæv net for
Haderslev amtrsldskrcds.

Tingb o:~;enfor:

03 sogn..

Geb.:rrfri i b.t.lov

lIT.140 ~[ 7/~ 1937.

l.rednlngødeklaration.

•

Undertegnede sogneråd for Øster-Lindet kOllJlUD.eerklærer
berved på. kommunens vegne som e~er af artik,l J11' .67 at øster-
.Lindet ej.rl~v og sogn, at nedenDalynte areal vil Væ1'e at trede.

Arealet beskriv.. øålede!,
at kortblad , parcel 627/160 den udfor ~8ter-Lind8t ltirk8-

lårdsdig. mod søt belilsende parkeringsplads i bele kirk8lirdenø
ulistr-<l;luinSmod øst.

fredningen bar tø16~nde indbol~l
Arealet ml ikke bebysses, det må e~heller beplantes øåledes,

at udsigten til k.irk.enødelæsgeø,midlert1d1st eller vedvarend.,
ligesoa der ikke på arealet må opawtt.s skure,ud.alsøsteder,
boder,vogne til beboelse eller opbevaring at redskaber eller 11gB ••
83 beller al der på arealet OPlwtt •• tOil.tt.r,b~nøebu •• ,pel.41r-
tarme 0.lign ••lprø3tebuøe,bena1nøtandere,og bel ler ikke - aed
e~.renø lastykke - tranøtormatorstationer.teleton- eller te~esrat-
master.

For fredningen 7d •• d.r insen erstatning_
Sognerådet er 1ndtorstaet med at denne d8kla~tlon uden

udgift tor øOIQerldet tins178es på. e~endoamen artikel nr. 67 at
Øster-Lindet .~erlav og .op med OpZ'7kkefldepriori1iet Dalst 4e



tldllgere t1D.glrate bæftelser og andre b1~4er,bvorQØlben-
vl.e. tl1 .~eD4o~en. blad 1 tingbogen.

Fltaleberettlget 1 benbold t11 deklaratlonen tI' tr.d-,

n1ng.næ~net tor Haderslev amtørldøkrecJaog Øster-Linde'

sogns aenlghedsr14 hver tor 81g.

0ster-Llndet eogneråd,deA l.Deobr. _ 195j.

J.. Rindom..
C.Ped Grsen.

Chr.Ohristcnsan. M.Dunrkal.
Tage Pihlt:jær. RaSllllS Uatthieseg,.

Jørg0u Hansen •

•
Underskrevne formand tor Øster-Lindet sognerld att.ete-

rer,at toranstlende underskrivere udS~r det samlede sosne-
rieJ •

d.u.s. 1.Deobr. 1953. J.Rindan
F:I:.'l1ld .'

Den af sognerådot ved udstedelse af foranstående
daklaration fer etagno clisrositiol1 gudkendea.

Haderslev amGsr["d.de.1 19.marta 1954.

Pinhalt •

:
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REG. NR. .l°1'
Ti '~-,bo:;sbati' ';:;r31s8:
arti;~G 1 '.1:' .1:' D..L

:)8i, erli aet ejerlav oG sOr.:>"t..

!\., Jl~lE.' l d C'r ;
Li'reClni 'tjS l~vnct 'or
Hader slev amtrn \ds];j e r'l F: •

Geb~rrolri i ,.".1)IJ
.-::r.1Jlo Bol 7.uo,j 1937 •

•
lredOlngadeklaratloo.~--~----~----~~~~~

Undlllrtesnede laa.dmand 'l'bor'Valclh"ederlk Dl... n,.:sttr-

L1D.ått,erklcrer berved 1011 ejer at ejendollinen artikel. or.16

at Jster-Lindet e38r18v og Bop,at lledeDDilivntaareal 1'11 vwre

at frede.
ire~l.t beSkrl!!~ sAled!!l
at kortbllld , parcel 68:;/1_ billluende v•• t for ,~8ter-

~lAdet kirke 1 bele parcell.na udstr.kDins.

tE.4nlDien ha! t.llen~~ ~d~ol~1
Arealet al ikke b.bllSe •• det ai .~bell.r beplante. slle-

d••••t ud.isten tl1 kirken ~d.læli •••ai41.rt141st elle~ ved-
varende.lllsaoa d.r lkke • pi arealet a' op~tte. ekure.uåsslg8-
øteder,bOd-jr, vop. tl1 bebodse eUer opbevaJ:iog at r.4.kQ~.r

eller 11ifl_,e3 beller ml der p~ areale' op.~tte. tOiletter,
~aebus •• pel.~rta~e o.11ia.,.prw~t.buae,beD.1D8taDd.r •• Ol

bøller lk~. - aed .~eron•• aat7kkt - traaatormatoreta'ion.r,
teletoD- eller telegraf.a.ter.

~or tre4nlQgen 14e8 d~r inseA eretatnlDI_
Jai er lnOfOL·stiet med,at denne deklaration udlltt tor



all tlna1,••& pi .~~ndomm.n .rtl~91 ur.16 at ~8t.r-~lAd.t
.~erl.av og BOP lied 0PI7&&.l1d. priorltet ~8t de tld1lav•

'lai~.t. bettelaer og andre b3rcS~~.bvoraa benYls•• tl1 .jeD-

doæmens blad 1 tlncbosen.
ritalebarattliet i henhold tll døklarationen er tred-

nin~8~vn.t for Haderslev amt8rijskr~d. og dster-Llndet SOlD_
wenl~badsrid bver tor øli.

Jster-Llndet.deA 31.10. 195J.
T.J .Dixen.

."
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 02079.00

Dispensationer i perioden: 30-07-1986 - 14-12-1987



Nl!I1!1Jffredningsnævnet for Sønderjyllands
amts nordlige fredningskreds

c iv i laQrQ 1Bl%hfeke.$h~teP r e t, 6 l o o H ad e r s l e v .
~~~*~~x tlf.(04) 523802

x )(lW~ ~<WW1~lI:.
~~'X IR~~2x~ x2

rU>?~RE.H&ngsregisteret
til orientering I

Midlertidig adresseændring til
Ch~lst;o.n0fcJrl\,r_'j 1 (I !aGcw,luv kaserne)

Den 3 o. j u l i l 986
J.nr. FR. 21/86

Til fredningsregisteret
ti! orientering~a-f~lwI{

Ved skrivelse af 13. marts 1986 har Sønderjyllands amts-
kommune, fredningsafdelingen, gennem Ribe stiftsøvrighed, Tørning-
len provsti, øster Lindet menighedsråd og kgl. bygningsinspektør,

,ttJ arkitekt Jørgen Stærmose, Odense, fremsendt ansøgning om udstykning
af landbrugsejendommen, matr. nr. 16 ø. Lindet ejerlav, ø. Lindet,
RØdding kommune. Bygningslodden, der ligger inde i byen lige syd

••e

for Lindevej, agtes delt således, at et areal omkring selve beboel-
sesbygningen frastykkes.

Det ansøgte ligger vest for ø. Lindet kirke inden for
l. fredningen af ø. Lindet kirkes omgivelser, jfr. naturfrednings-

lovens § 34,
2. kirkebyggelinien, jfr. naturfredningslovens § 47b, og
3. landzone.

Fredningen omfatter en 4-9 m bred bræmme i den østlige del
af lodden. Det er en del af den tidligere parcel nr. 683/74. Det fre-
dede areal må ikke bebygges, det må ej heller beplantes, således at
udsigten til kirken ødelægges, midlertidigt eller vedvarende, lige-
som der ikke på arealet må opsættes skure, udsalgssteder, boder, vog-
ne til beboelse eller foretages opbevaring af redskaber eller lign.

Fredningsnævnet har tidligere i sag nr. 116/82 behandlet
en sag om udstykning af ejendommen.

Det fremgår af sagen, at der ikke - umiddelbart ~ sker æn-
dringer, der kræver fredningsnævnets tilladelse, på det fredede are-
al.

ti,



Sønderjyllands amtskommune, fredningsafdelingen,
udtaler, at fredningsafdelingen ikke anser udstykningen og den til-
sigtede anvendelse for at være i strid med fredningsbestemmelserne.
Det samme gælder kirkebyggelinien, der omfatter hele lodden syd for
Lindevej .

øster Lindet menighedsråd udtaler, at menighedsrådet ikke
har noget at indvende mod udstykningen.

Provstiudvalget henviser til menighedsrådets erklæring.
Ribe stiftsøvrighed udtaler, at stiftsøvrigheden ikke har

noget at indvende mod udstykningen.
Kgl. bygningsinspektør har intet at indvende imod den Plan-4It

lagte udstykning.
Fredningsnævnet meddeler i medfør af naturfredningslovens

§§ 34 og 47b dispensation til den ansøgte udstykning.

~t-{ h~,.
Lind Larsen

,
Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til over-
f~edningsnævnet senest 4 uger fra den dag, afgørel-
sen er meddelt. En tilladelse eller dispensation må
ikke udnyttes, for klagefristen er udløbet. Er klage
Indgivet, må tilladelsen eller dispensationen ikke
udnyttes, med mindre den opretholdes af overfred-
ningsnævnet. Tilladelsen bortfal.de"r, satremt den ikke
er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse.

Sendt til:
Amtslandinspektørkontoret i Toftlund, C 1985/139 + kortbilag.
Sønderjyllands amtsråd + sagens akter.
Sønderjyllands amtskommune, fredningsafd. , j.nr. 8-70-11-527-28/82.
Rødding kommune, teknisk forvaltning.
Fredningsstyrelsen, 3 ekspj.
Danmarks Naturfredningsforening + lokalkomiteen.
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REG. NR. 02..07'1 ..000

U D S K R I F T
af

FORHANDLINGSPROTOKOLLEN
for

Fredningsnævnet for Sønderjyllands
Amts Nordlige Fredningskreds.

Den 14. december 1987 kl. 8,45 afholdt Fredningsnævnet
for Sønderjyllands Amts Nordlige Fredningskreds møde på Dixens-
vænge 7-9, øster Lindet. Nævnet var repræsenteret af formanden,
civildommer Ib Lind Larsen, Haderslev, det amtsrådsvalgte med-
lem, gårdejer Nis Mikkelsen, Simmersted, og det af Rødding Kom-
mune valgte medlem, gårdejer Jens Brande, Skodborg.

Som sekretær medvirkede civildommer Torkil Rasmussen,
Kolding.

Der foretoges:
F.59/87 Dispensation fra naturfred-

ningslovens § 34 (fredningen
af øster Lindet Kirkes omgi-
velser) og § 47b (kirkebygge-
linien) til udstykning af matr.
nr. 431 øster Lindet til afhæn-
delse til Rødding Andelsbolig-
forening til opførelse af bo-
ligblok.

~OTO V E "-.I, t::.. ~



e
e
e

Der fremlagdes:
l. skrivelse af 13. juli 1987 fra Rødding Kommune med påtegninger,
2. skrivelse af lo. november 1987 fra Kongelig Bygningsinspektør,
3. skrivelse af ll. november 1987 fra Sønderjyllands Amtskommune,

fredningsafdelingen,
4. skrivelse af 16. juli 1987 fra Rødding Kommune,
5-9. kort og
lo. indkaldelse med indvarslingsliste.

For Sønderjyllands Amtskommune, fredningsafdelingen,
mødte landinspektør Palle Grønlund.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen, mød-
te skovfoged Svend Hansen, Jels.

For Rødding Kommune, teknisk forvaltning, mødte bygnings-
inspektør C. Quist Jørgensen.

Der foretoges besigtigelse.
Formanden bemærkede, at de kirkelige myndigheder ikke

har været indkaldt, men at det fremgår af udtalelserne, at øster
Lindet Menighedsråd, Provstiudvalget for Tørninglen Provsti og
Ribe Stiftsøvrighed har erklæret sig indforstået med byggeriet.

Landinspektør Grønlund henviste til den fremlagte ud-
talelse af ll. november 1987 fra amtskommunen og anbefalede pf

ter omstændighederne dispensation.
Skovfoged Hansen, Danmarks Natrufredningsforening, hen-

holdt sig hertil.
Nævnet voterede internt og meddelte dispensation fra"

turfredningslovens § 34 og 47b til den skete udstykning af matr.
nr. 431 øster Lindet og det herpå opførte byggeri.

Sagen sluttet. Fr.,:dr.in:sr.~\m8:S 2f:;;r.rels3 k.-:1 p~;!<!,~~stil o'Jer-
frc\ir~!p~"~r ..~·'/r.';~~c:n~.;;t4 vc::r L·i~(":1 c'-...-:,~f~Jorel..
::("n cr r: ~:.::: j ~. E li U~:..~':"~.., :;:.' (\:! ~ i" (';r .~.:;- ,: :~, :C' '1 rliåMødet hævet.

Lind Larsen
ikl<8 L.Gr;j'l ..03, fIJi" IdrC::';1 i~Jl::ne:" \:c:h ,"o :-:. l:::" 1('~~:;'3
inc!0:\'C~, 11:11 ti:i~d':-,!sen cllr~r <1j2~~:n~c:.L:Ct.:):1 j:~::3
UG!1yi:S's, msd mindre den Cj)lct::old:;s 21 ::. 3~fr::~I-
ni;lCJ:>n.::;vnoLTilladelsen bonfalder, s<ofr:.'r:·t d-'::1ii<?~o
er udnyttet inden 5 år fra dans rncdd:;I-.:is·::.

Ud-
L
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